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6643435691-6643432337ازنا میدان فرمانداری بلوار جهاد سازندگی49.45221433.460961*77,91153,35277,911**خاتم االنبیاءازنا1

6643321577الیگودرزخیابان ولیعصر شمالی،جنب دانشکده پرستاری49.69206133.406022*129,37627,627129,376** شهریور17الیگودرز2

۶۶۴۲۴۴۶۰۰۴ متری شهیدی۴۵تقاطع  _خ آیت  _بروجرد  میدان امام حسین 48.77342133.895499*330,59326,421296,596**(قدس  ) 5شماره 3

۶۶۴۲۳۰۲۱۰۰جنب کالنتری شهرک  _ ۸فاز - بروجرد شهرک اندیشه 48.74192133.919897*330,59342,706296,596**(دکتر فوالدی  ) 7شماره 4

6642626667جنب کالنتری شهرک  _ ۸فاز - بروجرد شهرک اندیشه 48.74570833.887949*330,59321,287296,596**شهید باهنر5

6632724943نورآباد چهارراه مطهری جنب عکاسی گل سرخ ساختمان کمیته امداد سابق47.97223734.07786*146,56522,09158,004**هفت تیردلفان6

6632222119(ره )پلدختر خیابان امام خمینی 47.71510533.15118*81,38317,97361,750**(شهید بهشتی  ) 1شماره پلدختر7

6633150222(ره)چگنی ، سراب دوره  میدان اصلی شهر بیمارستان امام خمینی 48.02013233.563861*42,2989,18322,225**سراب دورهچگنی8

6632651894 - 6632651934رومشگان چغابل ، مرکز چغابل47.50393633.286989*41,61419,98842,067**چغابلرومشکان9

6633137213سپیددشت بیمارستان سپیددشت48.88477133.217861*13,4175,89913,686**سپیددشتسپیددشت10

6632526513خیابان شهید مبشر پشت پمپ بنزین48.25185633.86257*77,00416,29361,093**سوم خردادسلسله11

6643224050دورود خیابان صفا کوچه بوستان سوم49.06772833.488426*177,8976,729166,696**شهید مدنی دورود12

6633237714خرم آباد ، میدان رازی ،چهاراه بوعلی جنب مرکز بهداشت48.36094833.504066*492,41923,330461,036**ناصر خسرو13

6633407736 مرکز گلدشت شرقی115خرم آباد ، بلوار کریم خان میدان کریم خان جنب اورژانس 48.348933.456605*492,41930,350461,036**گلدشت شرقی14

15
پایگاه  )فلک الدین 

(سالمت تختی 
6633305007خرم آباد  میدان تختی48.34057633.508582*492,41922,627461,036**

16
پایگاه سالمت )گلستان 

(آزادگان
6633239938 پایگاه سالمت آزادگان17کوچه نگارستان -بلوار والیت-دره گرم48.33277633.54151*492,41930,233461,036**

6632629280کوهدشت انتهای خیابان فردوسی47.61389933.543748*172,16126,679125,644**(شهید عباسی) 6شماره کوهدشت17

6643461122ازنا مومن آباد49.52284933.590559*77,9114,7085,964** مومن آبادازنا18

6632553280-6632554198سلسله فیروز آباد48.10302933.899435*77,00413,36715,911**مرکز فیروز آبادسلسله19

6658457836-6658457080الیگودرز پاخیمه گاه49.64305532.898055*129,3763,2055,612**(بزنوید)پاخیمه گاه 20

6643365042الیگودرز چمن سلطان49.89251333.28527*129,3765,7895,790**چمن سلطان21

6643363220-6643362080الیگودرز شول آباد49.19166633.184722*129,37610,99712,670**شول آباد22

6642550121-6642550131بروجرد  اشترینان48.63831434.011175*330,5935,80433,997**اشترینانبروجرد23

6632252206پلدختر معموالن47.95913433.377573*81,38311,53219,633**معموالنپلدختر24

6633133212پلدختر ویسیان- جاده خرم آباد 48.03033433.488587*42,2987,01810,893**ویسیان25

6658233139چگنی چم پلک47.79195133.705827*42,29810,34910,350**چم پلک26
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6633273230زاغه- جاده خرم آباد بروجرد 48.70404333.498554*492,4198,21819,049**زاغه27

6633135213-6633135214خرم اباد بیرانشهر48.55813433.651445*492,41912,33412,335**بیرانشهر28

6632760299نور آباد هفت چشمه47.76194434.0208194*146,5656,94611,010**هفت چشمه29

6632743380-6632743381نور اباد برخوردار48.17808334.041333*146,56512,36912,370**برخوردار30

6643263320جاده خرم آباد بروجرد چاالنچوالن48.904117133.667172*177,89711,20111,202**چاالنچوالندورود31

6632683322کوهدشت گراب47.23694833.476404*172,16110,84617,975**گراب32

6632670068کوهدشت درب گنبد47.15259733.690379*172,1618,7028,703**درب گنبد33

6632673165کوهدشت کونانی47.36291433.401904*172,16114,20919,840**کونانی34

142014155######560,3621,782,638*
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کوهدشت
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